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PRODUKTBESKRIVELSE 
Æterisk olie fra tea tree - ofte kaldet for “melaleuca” 
æterisk olie - har over 92 forskellige sammensætninger og 
fantastiske udvortes anvendelsesmuligheder. Bladene fra 
melaleuca blev brugt af Australiens urbefolkning i 
århundreder. De knuste bladene og påførte den direkte på 
huden for dens kølende effekt. Tea tree (melaleuca) er 
kendt for sine rensende egenskaber. Den kan bruges til at 
rense og rengøre huden og neglene og til at støtte en sund 
teint. Tea tree (melaleuca) bruges ofte til lejlighedsvise 
hudirritationer og til at lindre huden.

ANVENDELSER
• Påfør 1-2 dråber æterisk olie fra tea tree (melaleuca) på 

det påvirkede område, ved lejlighedsvise hudirritationer. 

• Kombiner 1-2 dråber med din ansigtsrens for yderligere 
rensende egenskaber, eller påføres huden efter 
barbering.

• Påfør finger- og tånegle efter badet for at rense og holde 
neglene sunde. 

• Bland tetræ med cedertræ, og påfør blandingen til 
ansigtet efter barbering for en opfriskende aftershave.

FREM REN HUDEN
Brugen af Tea Tree som en ansigtsrens blev først opdaget 
af Australiens urbefolkning. Mange mennesker bruger 
fortsat tea tree eller melaleuca æteriske olier i dag af de 
samme grunde! Overvej at tilføje en eller to dråber tea tree 
(melaleuca) olie til din ansigtsrens eller fugtighedscreme 
for yderligere rensende egenskaber. Inkludér tea tree 
(melaleuca) olie i din daglige hudplejerutine for at holde din 
hud ren og give den et sundt udseende!

BRUGSANVISNING
Udvortes: Bland 5 dråber med 10 ml bærerolie til massage. 
Bland 5 dråber med 5 ml bærerolie til bade. Bland 1 dråbe 
med 10 dråber bærerolie til parfumering. Kun til udvortes 
brug.

ADVARSLER 
Mulig hudoverfølsomhed. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Spørg din læge til råds, hvis du er gravid eller modtager 
behandling. Undgå kontakt med øjne, indre øre og 
følsomme områder.

PRIMÆRE FORDELE

• Kendt for sin rensende og foryngende effekt til at 
give huden en fornyet friskhed. 

• Tea tree (melaleuca) har gavnlige egenskaber, der 
kan hjælpe med at reducere forekomsten af 
urenheder. 

• Giver fordele for hår, hud og negle. 

• Tea tree (melaleuca) hjælper med at rense og 
opfriske luften for at fjerne ubehagelige lugte fra 
omgivelserne.
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Tea Tree (Melaleuca)
Melaleuca alternifolia  15 ml


